
ระบบการศึกษาวิทยาลัยชุมชนกับนักศึกษา 
  

การลงทะเบียนเรียน 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ  การลาพักการศึกษาจะตองปฏิบัติตาม

ระเบียบการลาพักการศึกษา 
 1) กําหนดการลงทะเบียนเรียน  วิธีการลงทะเบียนเรียน  ใหเปนไปตามประกาศที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด 
 2) การลงทะเบียนเรียน จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร สาขาวิชาและรายวิชา โดยไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษา  
 3) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกินตามที่กําหนดไว วิทยาลัยชุมชนจะยกเลิกคะแนนและจํานวนหนวยกิตสูงสุด

ออกตามลําดับ 
 4) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด ในกรณีลงทะเบียนเรียนชากวา

กําหนดใหดําเนินการภายใน  15 วัน นับต้ังแตวันครบกําหนดการลงทะเบียนเรียน มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา 

 5) ในกรณีที่มีความจําเปนตองเรียนรายวิชาที่ปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียน วิทยาลัยชุมชนอาจ
กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่กําหนด กอนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ทั้งน้ีใหเปนไปตาม
ประกาศของวิทยาลัยชุมชน 

 6) รายวิชาใดที่กําหนดใหมีรายวิชาบังคับกอน นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาบังคับกอนแล วจึงจะ
ลงทะเบียนรายวิชาน้ันได 

 7) รายวิชาใดที่เคยไดรับระดับคะแนน C  หรือสูงกวา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันอีกไมได 
 8) รายวิชาใดที่ไดรับระดับคะแนน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําจนกวาจะไดรับระดับคะแนนที่สูงกวา            

ถารายวิชาน้ันเปนวิชาเลือก  อาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได 
 9) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อการเพิ่มพูนความรูได โดยอาจารยผูสอนรายวิชา

น้ัน ๆ อนุญาต และนักศึกษาตองย่ืนหลักฐานตอวิทยาลัยชุมชนกอนการลงทะเบียน ทั้งน้ีนักศึกษาจะตองชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัยชุมชน และนักศึกษาจะไดรับระดับผลการเรียนเปนอักษร Au 

 10) นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนไดจะตองไมมีหน้ีสินกับทางวิทยาลัยชุมชน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วิทยาลัย
ชุมชนกําหนด 

 11) นักศึกษาจะตองตรวจสอบสภาพการศึกษาของตัวเองกอนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง นักศึกษาที่ไมมีสิทธ์ิ
ในการลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนียม
การศึกษาน้ันๆ คืน 

 12) รายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา  6 คน  วิทยาลัยชุมชนมีอํานาจในการสั่งใหเปดหรือปดการ
สอนในรายวิชาน้ัน ๆได ในกรณีที่ปดรายวิชาน้ัน จะคืนคาธรรมเนียมการศึกษาใหยกเวนกรณีชําระเงินคาธรรมเนียม
แบบเหมาจาย 

 
การขอเพ่ิม ขอเปลี่ยนและขอถอนรายวิชา 
 1) การขอเพิ่ม ขอเปลี่ยนและขอถอนรายวิชา ใหดําเนินการภายใน 15 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
 2) การขอถอนรายวิชาบางรายวิชา ภายหลัง 15  วัน แตไมเกิน  75  วัน  นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ  

รายวิชาที่ขอถอนน้ันจะไดรับอักษร W 
 3) การขอถอนรายวิชาภายหลัง 75  วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ จะกระทํามิได 
 4) การขอเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง  นักศึกษาจะตองชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม  ถา

รายวิชา  ที่ขอเปลี่ยนมีจํานวนเงินคาลงทะเบียนเรียนรวมกันมากกวาผลรวมของจํานวนเงินคาลงทะเบียนเรียนของ
รายวิชาเดิม 



การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

       วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนดเกณฑการตัดสินผลการ
เรียน ไวตามรายละเอียด ดังน้ี          
ระดับคะแนนที่ไมมีคาระดับคะแนน 
      S  ผลการเรียนอยูในระดับพอใจ    (Satisfactory) 
      U ผลการเรียนอยูในระดับไมพอใจ (Unsatisfactory) 
      P ผลการเรียนอยูในระดับผาน    (Passed) 
      W ผลการเรียนเน่ืองจากถอนรายวิชาเรียน  (Withdrawal) 
      I   ผลการเรียนท่ีไมสมบูรณ   (Incomplete) 
     Au  การรวมฟง ไมมีการประเมินผล ไมนับหนวยกิตเพ่ือการ
จบหลักสูตร 
     ระดับผลการเรียน S และ U  ใชสําหรับรายวิชาท่ีไมนับ
จํานวนหนวยกิตและนําไปหาคาผลการเรียนเฉลี่ย 
      ระดับผลการเรียน P  ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีการเทียบ
ยกเวนใหนับหนวยกิตในการขอจบการศึกษาแตไมนําจํานวน
หนวยกิตไปรวมหาคาระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

             * ระดับผลการเรียน  I  หมายถึง ไมสมบูรณ  ใหนักศึกษารีบติดตออาจารยประจําวิชาน้ัน ๆ เพ่ือขอทราบขอติดขัด
บกพรองและตองดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดจะปรับเปน
ระดับคะแนน  F 
             * ระดับผลการเรียน F  หมายถึง  ตก นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันใหม หรือรายวิชาอ่ืนท่ีแทนกันได  
 (ไมมีสอบซอม)  
           การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ใหคิดจากคาระดับคะแนนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนท้ัง  
รายวิชาท่ีสอบไดและรายวิชาท่ีสอบตกยกเวนรายวิชาท่ีไดรับอนุญาตใหเรียนซํ้า ใหคิดคาระดับคะแนนจากรายวิชาคร้ังสุดทาย 
           การเทียบโอนรายวิชาและการยายสาขาวิชาใหเปนไปตามระเบียบท่ีวิทยาลัยชุมชนกําหนด 
การฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ 
           1) นักศึกษาจะตองรับการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ ตามท่ีระบุไวในหลักสูตร ถาผูใดปฏิบัติงานไมครบถวน
ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามความตองการแหงหลักสูตรของสาขาวิชาน้ัน 
             2) ในระหวางการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาจะตองประพฤติตนและปฏิบัติงานตามระเบียบ
วิทยาลัยชุมชนและหนวยงานท่ีเขารับการฝก หากฝาฝน ผูควบคุมซ่ึงเปนอาจารยหรือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาสงตัว
กลับ และใหถือวาการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพน้ันไมสมบูรณ ท้ังน้ีใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝกงานหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
     3) เม่ือเสร็จสิ้นการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานการการฝกงานหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในหัวขอตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
          1) นักศึกษาท่ีจะมีสิทธิขอรับอนุปริญญา  จะตองมีเวลาศึกษาตามท่ีวิทยาลัยชุมชนกําหนด พรอมศึกษารายวิชาตาง ๆ 
ครบถวนและสอบผาน โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต  2.00  ขึ้นไป  และตองจัดทําสารนิพนธตามท่ี
วิทยาลัยชุมชนกําหนดใหเสร็จสมบูรณ 
         2) ใหนักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอวิทยาลัยชุมชนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
         3) นักศึกษาจะตองชําระหน้ีสินท้ังหมดท่ีมีตอวิทยาลัยชุมชน ใหเรียบรอยเสร็จสิ้นกอน จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือ     
ขอรับอนุปริญญา 
  
 
 

ระดับผล
การเรียน 

ชวงคะแนน ความหมาย 

A 80 - 100 ดีเยี่ยม   (excellent)  

B+ 75 - 79 ดีมาก   (very  good)  

B 70 - 74 ดี      (good)  

C+ 65 - 69 คอนขางดี (above average)  

C 60 - 64 พอใช   (average)   

D+ 55 - 59 ออน    (below average)  

D 50 - 54 ออนมาก (poor) 

F 0 - 49 ตก     (fail)  



การลาและการพนสภาพของนกัศึกษา 
 การลาเพ่ือไมเขาช้ันเรียน 

       1)  นักศึกษาท่ีมีกิจจําเปนหรือปวยไมสามารถเขาชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได จะตองยื่นใบลาตามแบบท่ีวิทยาลัย
ชุมชนกําหนด ผานอาจารยท่ีปรึกษา  แลวนําไปขออนุญาตอาจารยผูสอน 

       2)  กรณีลาปวย เกิน 3  วัน นักศึกษาตองแสดงใบรับรองของแพทย 

การลาพักการศึกษา 

       1) นักศึกษาใหมท่ีวิทยาลัยชุมชนรับเขาศึกษาไมมีสิทธิลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก เวนแตจะไดรับการ
อนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนเปนกรณีพิเศษ เชน ปวย ถูกเกณฑหรือถูกเรียกระดมพลเพ่ือเขารับราชการทหาร
กองประจําการ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศหรือถูกยายไปรับราชการตางจังหวัด เปนตน     

       2)  เม่ือนักศึกษาไดศึกษามาแลวไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หากมีความประสงคจะลาพักการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษาหรือมากกวา ใหยื่นใบลาตามแบบท่ีวิทยาลัยชุมชนกําหนด  ผานอาจารยท่ีปรึกษาถึงหัวหนาสาขาวิชา
หรือประธานอนุกรรมการประจําสาขาวิชาในแตละหนวยจัดการศึกษา  แลวแตกรณีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  แลวนําสงงาน
ทะเบียนนักศึกษาเพ่ือบันทึกในระเบียนประวัตินักศึกษา   

      3)  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมซ่ึงเรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แตตองชําระคารักษา
สภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก  ยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดชําระคาลงทะเบียนเรียนไวแลว 

      4)  การลาพักในระหวางภาคการศึกษาจะกระทําไดตองไดรับการอนุมัติกอนวันเร่ิมการสอบไลภาคการศึกษาน้ัน  
รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันจะไมปรากฏในระเบียนผลการศึกษา  การลาพักหลังจากน้ันจะกระทํา
มิได 

      5)  การลาพักการศึกษาไมวาเหตุใดๆ  ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาท่ีนักศึกษาตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตร 

      6)  การขอกลับเขาเรียนกอนครบกําหนดระยะเวลาลาพักการศึกษา  นักศึกษาจะตองแจงใหวิทยาลัยชุมชนทราบ
เปนลายลักษณอักษรเพ่ือการพิจารณาอนุมัติ โดยวิทยาลัยชุมชนจะไมคืนคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

การลาออก 

      นักศึกษาท่ีประสงคจะขอลาออกจากการเปนนักศึกษา  ใหยื่นใบลาพรอมหนังสือยินยอมจากผูปกครอง  อาจารยท่ี
ปรึกษาและหัวหนาสาขาวิชาหรือประธานอนุกรรมการประจําสาขาวิชาในแตละหนวยจัดการศึกษาถึงผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน      เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ในระหวางท่ียังไมไดรับการอนุมัติใหลาออกน้ีใหถือวานักศึกษาผูขอลาออกยังมี
สภาพการเปนนักศึกษาอยู  และจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆของวิทยาลัยชุมชน ทุกประการ     

      นักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหลาออกจะตองไมมีหน้ีสินกับวิทยาลัยชุมชน 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

      1) ตาย 

      2) ไดรับอนุมัติใหลาออกจากวิทยาลัยชุมชน 

      3) ขาดคุณสมบัติขอหน่ึงขอใดในขอคุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

      4) สําเร็จการศึกษา 

      5) ไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีวิทยาลัยชุมชนกําหนด 

      6) ไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีวิทยาลัยชุมชนกําหนด 

      7) ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.50   เม่ือเรียนมาแลวครบหน่ึงปการศึกษา 

      8) ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  ภายหลังภาคการศึกษาแรก ของปการศึกษาท่ีสองเปนตนไป 

      9) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหไลออกหรือใหออก 

     10) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

     ท่ีมีสถานภาพนักศึกษาจะมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐานเพ่ือประกอบการใชสิทธิตางๆ ท่ีนักศึกษาพึงมี              
ในวิทยาลัยชุมชน 

 


